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 Maaltijden en broodjesservice   

  Keurslagerij Koekenberg is een bekende naam in Hengelo en 
omgeving. Al meer dan tachtig jaar is de slagerij gevestigd 
aan de Deurningerstraat en inmiddels zwaait de derde gene-
ratie de scepter, in dit geval het slagersmes. Het recept voor 
de (Twentse) worst is nog hetzelfde als tachtig jaar geleden, 
maar verder veranderde er nogal wat. Naast een slagerij is 
Koekenberg ook een ‘Lekker Etenwinkel’, heeft een broodjes-
service, verzorgt de catering en biedt geschenk- en kerstpak-
ketten aan. 

  De keurslagerij aan de Deurn-
ingerstraat straalt verzorgd-
heid en vriendelijkheid uit. 
Een slagerij met sfeer, com-
pact, kleurrijk, met de keuken 
in de winkel, een bankje voor 
de klanten en met in de koelvi-
trines producten en maaltijden 
om van te watertanden.
Marc en Silvia Koekenberg na-
men de slagerij bijna dertig 
jaar geleden over. “Opa Mari-
nus begon hier in 1932. Vader 
Willy kwam in 1955 in de zaak 
en in 1989 waren wij aan de 

beurt”, vertelt Marc.
Na de overname door Marc 
en Silvia kwam het bedrijf in 
de stroomversnelling: in 1990 
sloot Koekenberg zich aan bij 
de Vereniging Keurslagers en 
vier jaar later vond een grote 
verbouwing plaats waarmee 
de basis werd gelegd voor de 
huidige keurslagerij/worst-
makerij en eetwinkel. In de 
loop der jaren werden nieuwe 
winkelkoelmeubels aange-
schaft en vorig jaar werd ge-
kozen voor ledverlichting en 
een nieuw interieur. De slage-
rij is duurzaam op vele fronten. 
Keurslagerij Koekenberg gaat 
met haar tijd mee.
     
     Vlees uit Twente 
  Het vlees van de Hengelose 
keurslager komt uit Twen-
te. “Ons rundvlees komt van 
Vleesvee Integratie Twen-

te (VIT), hun koeien grazen 
op landerijen in het Twentse 
landschap, krijgen hoogwaar-
dig veevoer, de VIT heeft ei-
gen mesterijen en een eigen 
slachthuis.”
Het varkensvlees wordt klein-
schalig geproduceerd bij 
Twentse boeren, die hun die-
ren veel ruimte bieden en de 
juiste voeding geven. Koeken-
berg koos daarnaast voor de 
Gildehoen scharrelkip. “Wij 
weten waar ons vlees van-
daan komt. De dieren krijgen 
rust, hebben ruimte in de stal 
en zijn veel buiten. Ze krijgen 
goede voeding en worden op 
een correcte manier geslacht”, 
benadrukt Marc.
     
     Eigen worstmakerij 
  Koekenberg beschikt over een 
eigen ambachtelijke worstma-
kerij en vleeswarenproductie. 
Dagelijks worden er de lekker-
ste worstsoorten bereid, van 
verse worst tot huisgemaakt 
rookvlees. De rookworst werd 
onlangs nog met goud be-
kroond. Gerookt wordt er op 
traditionele wijze, met beu-
kenzaagsel en jenerverbes. De 
verse ingrediënten, juiste krui-
den, de ambachtelijke kennis 
en aandacht en het eigen re-
cept zorgen voor de lekkerste 
worstsoorten. Volgens het re-
cept van opa Koekenberg wor-
den de streekproducten bereid: 
bakleverworst, bloedworst en 
balkenbrij. Ook buiten Twente 
vinden deze authentieke wor-
sten gretig aftrek; ze worden 
besteld door oud-Twentena-
ren die elders wonen en die 
deze smaak van thuis missen.

     Gedroogd cowboyvlees 
  Ook trendy producten zo-
als gedroogd cowboyvlees en 
Twentsche spijkers zijn ver-
krijgbaar. “Cowboyvlees is 
rundvlees. Dat vlees wordt 
eerst in een pekel- en krui-
denbadje gelegd, vervolgens 
in dunne plakjes gesneden die 
tien uur gedroogd worden op 
45 graden. Het is een hele lek-
kere en gezonde snack, heel 
mager ook. Je eet het uit de 

vuist; als je er aan begint kun je 
er niet a� lijven.”
     
     Reuring in de zaak 
De slagerij, de eetwinkel en de 

broodjesservice zorgen elke 
dag weer voor de nodige reu-
ring in de zaak.
Silvia kookt dagelijks verse 
maaltijden en soepen: “Men-
sen komen niet alleen voor 
het stukje vlees, maar ook voor 
een verse maaltijd of een lek-
ker broodje. Het leuke is dat 
je hiermee ook de jeugd in 
de zaak krijgt, die ziet dat er 
nog meer is dan Mc Donalds 
en het cafetaria.” Daarnaast is 
er de catering met goed ver-
zorgde warm-koude buff et-
ten, stamppotbuff etten en 
barbecues.
   
     Team en liefde voor het vak 
  Al die werkzaamheden wor-
den verricht door Marc en 
Silvia en hun vijftien mede-

werkers. “Onze medewerkers 
zijn misschien wel de belang-
rijkste schakels in het hele pro-
ces. Zij helpen en adviseren de 
klanten. De meeste collega’s 
zijn tussen de tien en twintig 
jaar bij ons in dienst en daar 
zijn we best trots op.”
    Naast Marc zijn er nog twee 
slagers. Marc: “We hebben 
een heel mooi vak. We maken 
prachtige, zelfs verfi jnde pro-
ducten. We kiezen met onze 
slagerij de gulden middenweg: 
vlees van de scharreldieren, 
die een goed leven hebben. 
Een eerlijk product voor een 
eerlijke prijs. We gebruiken 
verse producten, zijn fl exibel 
en bieden een goede service. 
De klant waardeert dat en daar 
zijn we blij mee.”

     
        

 Keurslagerij én Lekker  Etenwinkel  

 Het team van Keurslagerij Koekenberg bereidt smakelijke vleesproducten, kookt dagelijks verse maaltijden en belegt broodjes. Eigen foto's   

 Stoere mannenpakket
    Van een traditioneel kerstvleespakket tot 
een Twentsche kist, Stoere mannenpak-
ket of Borrelfl uiterworstpakket: bij Koe-
kenberg wordt een een lekker en origineel 
geschenkpakket op maat samengesteld in 
elke gewenste prijsklasse, van vleesschotel 
tot tuugkist.
Zoekt u een kant-en-klaar kerstpakket? Er 
is keuze genoeg! Neem een kijkje op www.
koekenberg.keurslager.nl, onder het kopje 
‘Kerstpakket’.   

 Lekker Etenwinkel
    Dagelijks worden dertig tot veertig ver-
schillende maaltijden en tien soorten soep 
vers gekookt: ovenschotels. stamppotten, 
pasta’s, chinese gerechten, vleesgerechten 
en ook groente en rauwkost.
“Zowel senioren als tweeverdieners vra-
gen naar lekkere, gezonde en makkelijk op 
te warmen maaltijden”, vertelt Silvia. Elke 
morgen vanaf zeven uur zet ze de eerste 
pan daarvoor op het vuur. Klanten komen 
graag terug voor de maaltijden en soepen.

 Broodjesservice
    Wel eens een broodje Deurningerstraat ge-
proefd? Of een broodje kipkerrie, broodje 
grillworst met satésaus of broodje rauwe 
ham?
Dagelijks worden bij Koekenberg manden 
vol witte en bruine pistoletjes afgebakken 
en met zorg belegd met verse producten, 
ook uit de eigen ambachtelijke slagerij.
Broodjes bestellen kan ook; de broodjes 
kunnen dan op de afgesproken tijd afge-
haald worden.   

 Gluten- en lactosevrij
    Minder zout, was de vraag van de klanten. 
“Daar voldoen wij graag aan”, vertelt Marc. 
“Wij gebruiken het mineraalzout OneGrain, 
ontwikkeld door AkzoNobel. Dat zout bevat 
de helft minder natrium dan keukenzout 
en is gemaakt van natuurlijke ingediën-
ten. OneGrain smaakt hetzelfde als zout 
en wordt op dezelfde manier verwerkt.” 
De worstmakerij is grotendeels gluten- en 
lactosevrij. Marc: “Onze kruidenmelanges 
mengen we zelf, al ruim zeventig jaar.”

 Keurslagerij Koekenberg beschikt over een eigen worstmakerij en 
vleeswarenproductie, waar de lekkerste producten bereid worden.    

 VAN AUTHENTIEKE 
BAKLEVERWORST 
TOT TRENDY 
COWBOYVLEES   

        

 Deurningerstraat 102, 7557 HJ Hengelo
T: 074 291 2021; E: slagerijkoekenberg@gmail.nl
Open: maandag t/m vrijdag: 08.30 - 18.00; zaterdag 08.00 - 16.00 uur.
www.koekenberg.keurslager.nl   
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